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IT 1000 monteret med 2 sikkerhedslåger,
forlængerborde og Omega Jet System.

NY FORBEDRET 

PUMPESTATION
IT 1000 er vores nye strømlinede IT station 
til sikker oppumpning af hjul.

Den er konstrueret som en basis-model med en PCI 1200 pumpecomputer. 
IT 1000 kan monteres med flere forskellige former for ekstraudstyr.

På den måde kan man sammensætte sin IT station med de features og 
funktioner, man har behov for.

Sikkerheden i IT 1000 er forbedret i forhold til vores tidligere modeller af 
pumpestationer, og designet er blevet strømlinet væsentligt.

FEATURES
– Høj sikkerhed under oppumpning af hjul

– Større vindue for et bedre udsyn på fronten

– Polykarbonatrude er monteret med kraftig rudelim for god holdbarhed

– Kraftigere konstruktionen og bredere portal = øget sikkerhed

– Inkl. PCI 1200 pumpecomputer, som er integreret flot i portalen

– Mulig at få monteret med forskelligt ekstraudstyr
(se nedenfor og på side 2)

Maksimal 
Sikkerhet under 

OPPUMPING 
av hjul

SE NÆSTE SIDE
FOR INFORMATION

OM EKSTRAUDSTYR

SIKKERHED

SIKKERHEDSGLAS - POLYCARBONAT

MAX HJULSTØRRELSE

H: 780 mm – B: 400 MM

Varenr.: 554 01 200

FARVER

7016/9006 7016/3002 7016/50157016/7016

Pneumatisk omega Jet System, 30 L tank 554 10 005 Forlængerbord 500 m. drop 550 00 201

Pneumatisk sikkerhedslåge, højre side 554 10 010 Advarselslys, orange 400 00 129

Pneumatisk sikkerhedslåge, venstre side 554 10 020 Akustisk alarm, lyd- og advarselslys 400 00 135

Forlængerbord 350 555 00 200 Ekstra PCI 1200/7 bar pumpecomputer 100 12 070

Forlængerbord 700 554 10 040 PCI holder til ekstra PCI 1200 554 10 000

KØRETØJ

MC PV VV 4X4

AHCON IT 1000

EKSTRAUDSTYR INKL. INSTALLATION
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TILBEHØR AHCON IT 1000

PNEUMATISK OMEGA JET SYSTEM

Det pneumatiske omega Jet System får via et boost 
af luft dækket til at springe på plads på fælgen.

– Flowoptimeret pneumatisk Omega Jet System

– 30 liters tryktank = forstærket jet funktion

FORLÆNGERBORD 700

Dette forlængerbord med ben kan bygges på IT stationen i 
begge ender og sikrer et godt flow på montagelinjen.

– Giver plads til dækskiftemaskines hjælpearm

– Mere aflæggerplads og dermed et forbedret flow på linjen

– Mulighed for flere sideløbende arbejdsgange, såsom
fritrykning, dækmontering og oppumpning

FORLÆNGERBORD 500 M. DROP

Takket være droppet med en vinkel på 35 grader sikrer dette 
forlængerbord en god ergonomisk overgang til næste element 
i montagelinjen.

– Anvendes på venstre side af IT station for en forbedret ergonomi

PNEUMATISKE SIKKERHEDSLÅGER

IT 1000 kan monteres med pneumatiske sikkerhedslåger, 
som yder optimal beskyttelse under oppumpning.

– Lukker automatisk ved aktivering af pumpecyklus

– Yder optimal beskyttelse imod dækpasta og andre fragmenter

FORLÆNGERBORD 350

Forlængerbord, som skubbes ind i IT stationens rullebord 
og derved forlænger arbejdsområdet i forbindelse med 
IT  stationen med 350 mm.

– Mere aflæggerplads ved IT stationen og dermed et
forbedret flow på hele montagelinjen

0
1

0
6

8
0

 1
9

 D
K


